
 

  ت ادلقدسبي           التوحيد كاجلهاد اللجنة الشرعية جبماعة             

 

(َ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 



 

  ت ادلقدسبي           التوحيد كاجلهاد اللجنة الشرعية جبماعة             

 

(ُ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 

 الُمخَتَصُر اَلَمِتينُ 
 ُتحَفِة الُمَوحِِّدينَ ــلِـ

 
 ِإعَدادُ 

 اللَّجَنِة الشَّرِعيَّة 

 بَجماَعِة اَلتَّوِحيِد َواَلِجَهادِ 
 بَيُت اَلَمقِدسِ 



 

  ت ادلقدسبي           التوحيد كاجلهاد اللجنة الشرعية جبماعة             

 

(ِ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 لُمَقدَِّمةا
 احلمد هلل، كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل، كرضيى اهلل عن آلو كصحبو كمن كااله كبعد...

ال تعدي متننا من ادلتوف العلمية اليت صنَّفها علماؤنا يف شىت الفنوف  -على اختصارىا  -دلوحدين دلا كانت ربفة ا
الشرعية كاليت امتازت بقصر العبارة، كجزالة اللفظ، كسباـ ادلعٌت، دلا كانت التحفة كذلك، أحب إخوانكم يف 

و، كالتحفة تكوف دبثابة الشرح ذلذا ادلنت، ككما اللجنة الشرعية أف يعدكا سلتصرنا ذلا، يكوف متننا علميِّا يسهل حفظ
 قالوا: ادلنت للحفظ، كالشرح للفهم.

 إال كىو يردِّد بصدؽ قوؿ العالمة ادلقريزم رمحو اهلل: حفظوقد فرغ من  تختصرىذا ادل من حيفظظن نال ك 

 حتَّى وإن جلُّوا وَملَّْت لقاَء الناسِ  وقد أْعرَضْت نفسي عن اللهِو ُجملةً 

 فوائد علٍم لسُت من ُشْغِلها أْخُلو  ُشغلي وشاغلي حمد اهللبوصاَر 

 بصحَِّتها قد جاءنا العقُل والنْقلُ    فطورًا يراعي كاتٌب لفوائدٍ 

 فتزكو بو نفسي وعن ىمِّها تْسُلو   وآونًة للعلِم صدرَي جامعٌ 

إىل ما حيبو كيرضاه يف كل صغَت  كيف السر كالعلن، كنسألو العوف كالتوفيق، فنسأؿ اهلل اإلخالص يف القوؿ كالعمل
 ككبَت، كدقيق كجليل.

 كآخر دعوانا أف احلمد هلل رب العادلُت، كصلى اهلل كسلم على ادلبعوث رمحةن للعادلُت.

 

 
 إخوانكم
 في

 المجنة الشرعية
 بجماعة التوحيد والجياد

 بيت المقدس



 

  ت ادلقدسبي           التوحيد كاجلهاد اللجنة الشرعية جبماعة             

 

(ّ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 َكامُ حَماُء َوالَ سالَ 
  :كاحلكم يفًتقاف قبل قياـ احلجة كجيتمعاف بعدىا سمأف االالقاعدة يف األمساء كاألحكاـ ىي. 

قاؿ ابن تيمية رمحو اهلل: )كقد فرؽ اهلل بُت ما قبل الرسالة كما بعدىا يف أمساء كأحكاـ كمجع بينها يف أمساء 
 [.ّٕ/َِكأحكاـ( ]الفتاكل: 

  عنو مع عبد بن اهلل رضيقصة سعد بن أيب كقاص ؛ مثاؿ: حسب ادلواضعكأحكاـ األمساء كمدلوذلا زبتلف 
الولد  ،يف الصحيحُت قاؿ ذلما الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم: )ىو لك يا عبد بن زمعة اهلل عنو رضيزمعة 

 .سودة( كاحتجيب منو يا ،للفراش كللعاىر احلجر
فهو أخ يف ادلَتاث كليس أخ يف  ،قاؿ ابن تيمية: )فتبُت أف االسم الواحد يينفى يف حكم كييثبت يف حكم

 .[ُِْ/ٕية( ]الفتاكل: احملرم

نفى يف حكم أف  فال جيب إذا ثبت أك ،ا: )إف االسم الواحد يينفى كيثبت حبسب األحكاـ ادلتعلقة بوكقاؿ أيضن 
 [.ُْٗ/ٕ]الفتاكل:  كىذا يف كالـ العرب كسائر األيمم( ،يكوف كذلك يف سائر األحكاـ

 ،بتدع، كالفاسق إىل ما حٌده الشارع حقيقةن كادلشرؾ، كالكافر، كادل مرجع األمساء الشرعية: كاسم ادلسلم
 .كمعٌت

ـٌ سبحانو من مل يعرؼ  كمن مل يفرؽ بُت حقائق ىذه ادلسميات كيتصورىا يقع يف خبط كخلط، كقد ذ
ري أىالَّ يػىٍعلىميوا حيديكدى مىا أىنٍػزىؿى ا}حدكد ما أنزؿ على رسولو فقاؿ:  للَّوي عىلىى اأٍلىٍعرىابي أىشىدُّ كيٍفرنا كىنًفىاقنا كىأىٍجدى

 [.ٕٗ]التوبة:  {رىسيولًوً 

 

 

******* 



 

  ت ادلقدسبي           التوحيد كاجلهاد اللجنة الشرعية جبماعة             

 

(ْ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 الطَّاُغوتُ 
 اكزة يف الكفر( أك )ذباكز بو العبد حده من معبود، أك متبوع، أك مطاع )ما: الطَّاغوت ىو  (.كل رلي

  َّفال ييعقد لو عقد (ألف ىذا شرط اإلسالـ)اغوت الواجب على اإلنساف الكفر بعمـو جنس )أم: كل( الط ،
 .كال تتم لو عصمة الدـ كالعرض كادلاؿ إال بذلك، كإف مل يعرؼ أفراده أك يرل أعيانواإلسالـ، 

 طاغوت عبادة، كطاغوت حكم، كطاغوت طاعة كمتابعة(، كرؤكسو مخسة الطَّاغوت أنواعو ثالثة ىي( :
َت ما أنزؿ الذم حيكم بغ احلاكم اجلائر ادلغَت حلكم اهلل تعاىل، الشيطاف الداعي إىل عبادة غَت اهلل،ىي: )
 (.بالعبادة راضو  الذم يعبد من دكف اهلل كىو الذم يدعي علم الغيب من دكف اهلل، اهلل،

 تعتقد بطالف عبادة غَت اهلل كتًتكها  ، كصفتو: أفوالكفر بالطَّاغوت يكون بالقلب واللسان والجوارح
 .كتبغضها كتكفر أىلها كتعاديهم

 :الطَّاغوت ينقسم إلى نوعين رئيسيين ىما 

 كؿ: من حي  صفة الكفر بو كينقسم إىل قسمُت:األ

 الطَّاغوت العاقل كينقسم إىل قسمُت: -

 من اليهود كالنصارل كغَتىم. واغيت الذين ال ينتسبوف دللة اإلسالـأئمة الكفر من الطَّ 

 من ادلرتدين كادلنافقُت. ينتسبوف دللة اإلسالـ واغيت الذينأئمة الكفر من الطَّ 

 عاقل.الطَّاغوت غَت ال -

 كينقسم إىل قسمُت: من حي  عدـ تكفَته الندراجو ربت قاعدة من مل يكفر الكافر أك شك يف كفرهالثاين: 

 كأ، أك شك يف كفرىم، مل يكفرىممن الكفار األصليُت الذين ال ينتسبوف دللة اإلسالـ، فهؤالء من  الطَّواغيت -
 .كافر تردد أك توقف يف تكفَتىم فهو

فمن مل يكفرىم ال خيلو من ، سبوف لإلسالـ، فهؤالء قد يلتبس أمرىم على كثَت من الناسواغيت ادلنتالطَّ  -
 حاالت:ثالث 

 ، كىؤالء الشك يف كفرىم.اغوت كحكموالذين ينصركف الطَّ  األكىل:احلالة 

هلل عز حكم ا وفال جيهل مفيو من الكفر، كلكنه واغيت، كما كقعواحاؿ ىؤالء الطَّ  وفجيهلالذين  احلالة الثانية:
 كىذا ىو اجلهل البسيط. ماالعتقاد كال شئ عليه وسليم هؤالءكجل يف أمثاذلم، ف
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(ٓ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

واغيت، كالنواقض كادلكفرات اليت قامت هبم، كلكن امتنعوا من احلالة الثالثة: الذين اطلعوا على حقيقة الطَّ 
 تكفَتىم، كيدخل ربت ىذه احلالة صنفاف من الناس:

دكف كفرىم، كضالذلم، كيبغضوهنم، كلكن ال يصرحوف بكفرىم كىم ثالثة كىم الذين يعتق األكؿ:الصنف  -
:  أقساـو

 معذكركف. ادلستضعفوف كىم الذين ال منعة ذلم، فهؤالءاألكؿ: القسم 

الذين يعتقدكف كفرىم، كيقركف بو، كلكن ال يصرحوف ذلم، كال يكافحوهنم بالتكفَت، كذلم مىنىعةه  الثاين:القسم 
 .مداىنوف كالقوة فهمغَت ذلك من أسباب ادلنعة، سبنعهم من عشَتةو، ك 

القسم الثال : من يقوؿ غَتىم كفار، كال أقوؿ إهنم كفار، كديتنع من تكفَتىم مطلقنا، كالشك أٌف ىذا حكم 
 .كافر  ذامنو بإسالمهم، فه

قالوا النوع واغيت، كأنكركا باطلهم كأبغضوه بقلوهبم، ك الصنف الثاين: كىم الذين اطلعوا على حقيقة الطَّ  -
يكفر، كالعُت ال يكفر إال بعد قياـ احلجة، كثبوت الشركط كانتفاء ادلوانع يف حق ادلعُت، أك امتنعوا من تكفَتىم 
بسبب تلبيس بعض ادلنتسبُت للعلم كالتعليم، أك بسبب شبهة عرضت ذلم، فهؤالء ال يكفركف ابتداءن، كال جيوز 

 .عنو الشبهة إمجاعناتكفَت أحدىم حىت تقـو عليو احلجة، كتزكؿ 

 :التحاكم إلى الطَّاغوت يكون كفًرا أكبر بأحد الوصفين وىما 

كييقدمو عليو رغم توفر ككجود احلاكم  يؤثرهاغوت األكؿ: عندما يعدؿ ادلرء عن حكم اهلل كرسولو إىل حكم الطَّ 
 .أك اجلهة القادرة اليت ربكم لو دبا أنزؿ اهلل

تارنا إىل شرائع الطَّ  الثاين: عندما يتحاكم ادلرء حرناك  اغوت يف حاؿ غياب احلاكم ادلسلم الذم حيكم دبا أنزؿ اهلل سلي
رج من ادللة.كىو يعلم أف التحاكم إىل شرائع الطَّ   اغوت كفر خيي

  َّاغوت الكافر الذم اغوت يف القرآف الكرمي، كيف السنة، جيد أهنا كلها جاءت دبعٌت الطَّ من تتبع كلمة الط
 .كذلذا ال جيوز إطالؽ لفظ الطاغوت على ادلسلم كاهلل تعاىل أعلم، تعاىل ييعبد من دكف اهلل

  َّعلة كفرىم أمران:و  ،واغيت، وأنصارىم مشركون وكفار بأعيانهمأعوان الط 

 .كالثاين: تويل شركهم ككفرىم كطاغوهتم  ادلشركُت كنصرهتم.األكؿ: تويل 

 معترب.كال خيرج عن ىذا احلكم إال من كيجد يف حقو مانع شرعي 

 



 

  ت ادلقدسبي           التوحيد كاجلهاد اللجنة الشرعية جبماعة             

 

(ٔ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 :العمل عند الطَّواغيت فيو تفصيل 

 كفر كردة.  ا العملفيو نصرة، أك تثبيت لقوانينهم، كتشريعاهتم الباطلة، فهذ منو ما يكوف -

 كمنو ما يكوف فيو معصية؛ فهو حراـ. -

 .مل يكن من ىذا كال ذاؾ؛ فال نقوؿ فيو إال بالكراىة كما -

 

 

******* 



 

  ت ادلقدسبي           التوحيد كاجلهاد اللجنة الشرعية جبماعة             

 

(ٕ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 َراِطيَّةِ الدِّيُمق َطاُغوتُ 
 :حكم الشعب، كتقـو على أسس كلها تناقض اإلسالـ كىي: الدِّيمقراطيَّة ىي 

 الشعب مصدر السلطات كىو احلىكىم األكحد يف التنازع. -

 حريَّة التدين كاالعتقاد. -

 .ا للذات اإلذليةكلو كاف مفاده طعننا، كسبِّ  حريَّة التعبَت كاإلفصاح -

 احلياة.فصل الدين عن الدكلة كعن السياسة كعن  -

 .مل يتعارض مع القانوف الوضعي للبالد ما احلريَّة الشتخصية -

 حريَّة تشكيل األحزاب كالتجمعات بغض النظر عن عقائدىا. -

- .  اعتبار موقف األكثريَّة كتبٍت ما ذبمع عليو كلو كاف باطالن

 ادلساكاة يف احلقوؽ كالواجبات بُت أفراد اجملتمع بغض النظر عن عقائدىم. -

  ق بين الدِّيمقراطيَّة والشورى:الفر 

 ، كاحلكم يف الدِّديقراطيَّة ىو للشعب.أف احلكم يف الشورل ىو هلل -

 ة خبالؼ ذلك.ديقراطيَّ كالدِّ  ،يف ادلسائل االجتهاديةتكوف الشورل يف اإلسالـ  -

 .كذلككليست الدديقراطية   كاالختصاص،الشورل يف اإلسالـ زلصورة يف أىل احلل كالعقد، كاخلربة  -

 .الدديقراطية ملزمة ككاجبة كنافذةيف الشورل كاجبة غَت ملزمة، بينما اآلراء  -

 كحكم الدخوؿ يف ىذه اجملالس من حي  من إفرازات الدَّيمقراطيَّة ما ُيسمى بالمجالس التشريعية ،
 األصل ىو التحرمي، أما من دخلها فهو بُت حالُت:

 ذا كافر مرتد عن دين اإلسالـ.أف يقسم على احًتاـ الدستور الكفرم، فه -

 أاٌل يقسم على احًتاـ الدستور الكفرم، فهذا ال يكفر كلكن بثالثة شركط: -

 ا.الثاين: أال ييشرِّع حكمنا طاغوتيِّ   ا.األكؿ: أال يقر حكمنا طاغوتيِّ 

 .الثال : أف ينكر عليهم، كيصرح بكفرىم، كيظهر العداكة كالرباءة، أك ينصرؼ من اجمللس
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(ٖ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 مَرشَّح للدخول في المجلس التشريعي ينقسم إلى ثالثة أقسام:حكم ال 

 .ا، كاألمر عنده سياف فهذا كافر على كل حاؿالقسم األكؿ: أف يعلم أف ىناؾ دييننا دستوريِّ  -

، فهذا يينبو فإف تبُت لو باطلهم، اطاغوتي اا، أك أف ىناؾ تشريعالقسم الثاين: أف ال يعلم أف ىناؾ دييننا دستوريِّ  -
كعـز على الدخوؿ بعد ذلك، كفر بنية القسم ألٌف من علق الكفر بأمر مستقبل كفر باحلاؿ، فإف مل يًتاجع كاف  

 كالقسم األكؿ، كإف رجع فهو ادلطلوب كال يكفر قبل ذلك.

تشريع طاغويت فهذا ال يكفر، كىو  أمالقسم الثال : كىو الذم يقوؿ ال أقسم على احًتاـ الدستور، كال أقر  -
ينظر إىل أم القسمُت يؤكؿ كحيكم لو حبكم احلاؿ ال حبكم ادلآؿ، كلكن أين ىذا النوع من الواقع، بل ال  ،آمث مث ي

 .اديكنونو من الدخوؿ يف الربدلاف، كاحلالة ىذه أبدن 

 :حكم المَرشِّح ينقسم إلى قسمين 

الفة حكم اهلل، كاحًتاـ القسم األكؿ: ىم الذم يعلم أف النواب يشرعوف مع اهلل تعاىل، كيقسموف على سل -
 أحكاـ الطاغوت، فهذا الشك يف كفره لرضاه بذلك، كإعانتو على الكفر.

القسم الثاين: كىو من ال شعور لو بذلك، بل كال خيطر ببالو، فهذا ييعٌرؼ حقيقة أمرىم كتيزاؿ عنو الشبو، فإف  -
 .كصف الكفر بولعدـ قياـ  ؛أصر كفر، كإف رجع فهذا ىو ادلطلوب، كال يكفَّر قبل ذلك

 :حكم المسلم إذا أقسم على احترام الدستور ال يخلو من حالتين 

، فهذا كافر. -  احلالة األكىل: أف يعتقد أف احلكم بالدستور ال بأس بو، كأنو مباحه، أك جائزه

ىي احملك احلالة الثانية: أف يعتقد أف التشريع كاحلكم بالدساتَت كفره دكف كفرو، أك أنو معصية، كىذه احلالة  -
 ، كالذم نرجحو أنو ال يكفر ما مل يقسم على الدستور.كمثار اجلدؿ

 :حكم عمل المحاماة كما يلي 

الذم خيتص يف دراسة احملاماة ليتعرؼ على مزالق كمسػاكئ القوانُت الوضعية، ليقـو بتعريتها، كفضحها، فمثل  -
 ىذا ال حرج عليو إف شاء اهلل.

ا قوانُت الوضعية فيما ىو يضاىي كيضاد حكم اهلل تعاىل، ككذلك لكي يبطل حقِّ احملامي الذم يتحاكم ذلذه ال -
، فهو كافر بعينو.  أك حيق باطالن

احملامي الذم يتحاكم إىل ىذه القوانُت الوضعية على كجو االعتقاد، أك االستحالؿ كالتحسُت، أك استقباح ما  -
 .من ملة اإلسالـخيالفها من قوانُت احلق، فإنو بذلك يكفر بعينو كخيرج 
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(ٗ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

أك ادلسائل اإلدارية  اإلسالميةاحملامي الذم يعمل يف أبواب كمسائل الزكاج كالطالؽ كاليت تؤخذ من ادلذاىب  -
 .كحنوىا شلا ال رباكم فيو للطواغيت كمثل ىذا الصنف ال ينبغي تكفَته

 

******* 
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(َُ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 َماِنيَّةِ لَعمَطاُغوُت ا
 تي ترمي إلى عزل الدين عن التأثير في الدنياالعلمانية مذىب من المذاىب الكفرية، ال. 

 :للعلمانية صورتان، كل صورة منهما أقبح من األخرى 
 .كتنكر كجود اهلل، كال تعًتؼ بشيء من ذلك ،كىي اليت تنكر الدين كلية :الصورة األكىل: العلمانية ادللحدة -

ا: لكنها تنكر تدخل الدين يف بو إدياننا نظريِّ كىي علمانية ال تنكر كجود اهلل، كتؤمن  :العلمانية غَت ادللحدة -
 .شؤكف الدنيا، كتنادم بعزؿ الدين عن الدنيا

 :نتائج الَعلمانية في بالد المسلمين تتمثل فيما يلي 

بالقوانُت و رفض احلكم دبا أنزؿ اهلل سبحانو كتعاىل، كإقصاء الشريعة عن كافة رلاالت احلياة، كاالستعاضة عن -
 .الوضعية

 ف التاريخ اإلسالمي كتزييفو، كتصوير العصور الذىبية حلركة الفتوح اإلسالمية على أهنا عصور مهجية.ربري -

 .إفساد التعليم كجعلو خادمنا لنشر الفكر العلماين -

كجعلهم مجيعنا دبنزلة كاحدة من حي   كاإلحلاد،كبُت أىل التحريف كالتبديل  ادلسلمُتإذابة الفوارؽ بُت  -
 .الظاىر

 .اإلباحية كالفوضى األخالقية، كهتدمي بنياف األسرة، كتشجيع ذلك كاحلض عليو نشر -

 .زلاربة الدعوة اإلسالمية -

 مطاردة الدعاة إىل اهلل، كزلاربتهم، كإلصاؽ التهم الباطلة هبم، كنعتهم باألكصاؼ الذميمة. -

 أك السجن أك القتل.كذلك عن طريق النفي  العلمانية،التتخلص من ادلسلمُت الذين ال يهادنوف  -

 كاعتبارىا نوعنا من أنواع اذلمجية كقطع الطريق. ،إنكار فريضة اجلهاد يف سبيل اهلل، كمهامجتها -

 الدعوة إىل القومية أك الوطنية، على أال يكوف الدين عامالن من عوامل التجميع. -

 :للعلمانية وسائل متعددة في تحريف الدين في نفوس المسلمين منها 

 .أك النساء كادلناصب،بعض ذكم النفوس الضعيفة كاإلدياف ادلزعزع دبغريات الدنيا من ادلاؿ  إغراء -

 .القياـ بًتبية بعض الناس يف زلاضن العلمانية يف البالد الغربية، مث رجوعهم بعد ذلك ليمارسوا ربريف الدين -
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(ُُ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

اس بذلك، كصرفهم عن التصدم دلا ذبزئ الدين كاإلكثار من الكالـ عن بعض القضايا الفرعية، كإشغاؿ الن -
 ىو أىم كأخطر من ذلك بكثَت.

 .يف كالمهم الناس حىت ال يثق ؛اتصوير العلماء كطالب العلم كالدعاة إىل اهلل على أهنم طبقة منحرفة خلقيِّ  -

رلزـك  احلدي  بكثرة عن ادلسائل اخلالفية، كاختالؼ العلماء، شلا يوقع يف النفس أف الدين ال شيء فيو يقيٍت -
 بو، شلا يعٍت انصراؼ الناس عن الدين.

تقـو ك إنشاء ادلدارس كاجلامعات كادلراكز الثقافية األجنبية، حي  تعمل جاىدة على توىػُت صلة ادلسلم بدينو  -
 فيو بنشر الفكر العلماين على أكسع نطاؽ.

 

****** 
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(ُِ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 ِريعُ شُحْكُم َوالتَّ ال
 :احلكم يأيت يف الشرع كييراد بو معنياف 

احلكم العاـ يف األمور الكلية كالقضايا ادلشًتكة بُت العباد، اليت ال زبتص بزماف أك مكاف أك شتخص، كىذا  -
 .ىو معٌت التشريع، كىو ادلعٌت الذم جاءت نسبتو إىل اهلل مطلقنا بلفظ )احلكم(

ادلعٌت ىو الذم ييسند إىل االجتهاد كالقضاء يف الفصل بُت اخلصـو يف ادلسائل كالقضايا كالوقائع ادلعينة، كىذا  -
البشر من النبيُت كالربانيُت كاحلكاـ كالعلماء، كييقيد بشرط أف يكوف كفق شرع اهلل، فمرة ييقيد بالعدؿ، كمرة 

 بالقسط، كمرة باحلق، كمرة بالكتاب ادلنزؿ.

ست كادلتخالفة يف ادلعٌت لكن ادلتخالفة يف ادلعٌت األكؿ لي ،ادلتخالفة يف كال ادلعنيُت تيسمى حكم بغَت ما أنزؿ اهللك 
 منهما حكم خيتلف عن اآلخر. الثاين، فلكلِّ 

 :مصطلح الحكم يُطلق في الشرع على ثالثة أصناف من الناس 

 . كيل األمر )احلاكم(.ّ . العامل )ادلفيت ادلتخرب عن حكم اهلل(.ِ . القاضي. ُ

 :ة الشيء تشريعنا ىي:كشركط تسمي، طريقة للتعبد كالطاعة هاسىن األحكاـ، كجىعل التشريع ىو 

 كادللك، كالرئيس، كاألمَت، كادلدير العاـ، كرئيس اللجنة.  :أف يعُت من ذم سلطة -

 كالشرطة، كادلوظفُت، كالقضاة.  ه:أف يعُت إىل أناس من شأهنم أف ينفذك  -

ذا إ :أما إذا كاف بلفظ خاص كأف يقوؿ .إذا جاءكم سارؽ فيؤخذ منو غرامة :أف يكوف بألفاظ عامة مثل -
 جاءكم زلمد كقد سرؽ فاتركوه، فهذا من الظلم كليس من التشريع العاـ.

 :حكم طاعة العلماء واألمراء ينقسم إلى ثالثة أقسام 

االقسم  - .  األكؿ: أف يطيعهم عامدن كىو يعلم أهنم سلالفوف، مع أنو يرل أف ما أحلوه حرامنا كما حرموه حالالن
 كىذا على نوعُت:

ا األكؿ: يف األمالنوع  ور اجملمع عليها ادلعلومة من الدين بالضركرة كىي ادلسائل الظاىرة، فهذا يعترب كفرنا كشركن
 أكرب.

 الثاين: أف يطيعهم يف ادلسائل اخلالفية، كيعلم أف فتواىم خاطئة، فهذا يعترب زلرمنا ككبَتة من كبائر الذنوب.النوع 

 على نوعُت:القسم الثاين: أف يطيعهم كىو ال يعلم سلالفتهم فهذا  -
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(ُّ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

الظاىرة، فهذا يكفر إال ما استثٍت  النوع األكؿ: ادلسائل اجملمع عليها ادلعلومة من الدين بالضركرة كىي ادلسائل
 أك يف البادية البعيدة. ،، كمن نشأ يف بالد الكفرباإلسالـ كىو حدي  العهد

 طاعهم كىو ال يعلم سلالفتهم.النوع الثاين: ادلسائل اخلالفية اليت ذلا حظ من النظر، فهذا يعذر إذا أ

ا أف ذلم التحليل كالتحرمي فهذا يكفر، كىذا القسم فيو زيادة مسألة  - القسم الثال : أف يطيعهم عادلا معتقدن
 االعتقاد.

 :الحكم بغير ما أنزل اهلل يكون كفًرا أكبر في الحاالت التالية 

 .رسولو أك يستحل احلكم بغَت ما أنزؿ اهللحيكًم اهلل ك  أف جيحد احلاكمي بغَت ما أنزؿ اهلل أحقٌيةى  -

أٍف ال جيحد احلاكم بغَت ما أنزؿ اهلل كوفى حيكم اهلًل كرسولًًو حقِّا. لكن اعتقد أٌف حيكم غَت الرسوؿ صلى اهلل  -
 .عليو كسلم أحسني من حيكمو، كأمٌت كأمشل

 .أٍف ال يعتقد كونىو أحسن من حيكم اهلل كرسولو، لكن اعتقد أنو مثلو -

أٍف ال يعتقد كوف حيكم احلاكم بغَت ما أنزؿ اهلل شلاثالن حلكم اهلل كرسولو، فضالن عن أٍف يعتقدى كونو أحسن  -
 .منو، لكن اعتقد جواز احليكم دبا خيالف حيكم اهلل كرسولو

ءنا ما حيكيم بو كثَته من رؤساء العشائر، كالقبائل من البوادم كحنوىم، من حكايات آبائهم كأجدادىم، بقا -
 .على أحكاـ اجلاىلية، كإعراضنا كرغبةن عن حيكم اهلل كرسولو

 .احلاكم الذم يعرض عن احلكم دبا أنزؿ اهلل فال حيكم دبا أنزؿ اهلل مطلقنا -

 .احلاكم الذم ال حيكم دبا أنزؿ اهلل يف التوحيد، كأف حيكم بالشرؾ، كدبا يضاد التوحيد -

 .افع احلقد كالكراىية، كالعداء دلا أنزؿ اهلل تعاىلاحلاكم الذم ال حيكم دبا أنزؿ اهلل بد -

احلاكم الذم يقع يف التبديل، سواء كاف ىذا الشرع ادلبدؿ من عند نفسو، أـ أنو مستورد من عند غَته من  -
 الطواغيت، كسواء رد ىذا الشرع ادلبدؿ لدين اهلل، أـ رده لنفسو كىواه، كأىواء البشر.

 .عرب زلاكم ذلا مراجعه كميستندات -قوانُت كالشرائع الوضعية احلاكم الذم يسوغ كيركج لل -

 .احلاكم الذم ال حيكم دبا أنزؿ اهلل طاعة للمشركُت، كمواالة ذلم -

 احلاكم الذم يقـو دبهمة التشريع كسن القوانُت ادلضاىية لشرع اهلل تعاىل. -
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(ُْ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 :الحكم بغير ما أنزل اهلل يكون كفًرا أصغر في حالتين 

 .يف الوصوؿ إىل حكم اهلل كلكنو ال يوفق لذلكأف جيتهد  -

 ىذا ال يكفر إذا اجتمعت فيو شركط:ك أف ربملو شهوتو كىواه يف قضية معينة، فيحيد عن حكم اهلل،  -

- . ا، يرل كجوب التحاكم إىل شرع اهلل كيشعر أنو عاصو  أف يكوف اعتقاده سليمن

 حاكم أك احلكم بغَت الشرعية فهذا يكفر.أف يكوف يف ادلسائل القليلة، أما إف كاف ديدنو الت -

 أف ال يكوف عن قانوف أك عرؼ أك تعميم. -

 ا.أف يكوف يف القضية ادلعينة كليس عامِّ  -

 :كفر وردة طواغيت الحكم في عصرنا من أبواب شتى 

 .فهم يكفركف من باب تشريعهم مع اهلل ما مل يأذف بو اهلل -

 .كاتباعهم لتشريعاهتم الكفرية ،ليُت منهم كالدكليُت كغَتىمكيكفركف من باب طاعتهم للمشرِّعُت احمل -

 .كنصرهتم باجليوش كالسالح كادلاؿ كاالقتصاد ،كيكفركف من باب توليهم للكفار كمحايتهم -

 .كيكفركف من باب أخوَّهتم للكفار الشرقيُت كالغربيُت كموادهتم كزلبتهم ذلم -

 .ىرة ادلشركُت كنصرهتم عليهمكيكفركف من باب زلاربة أكلياء اهلل كمظا -

 كيكفركف من باب االمتناع عن الشرائع كتعطيل الفرائض كربرمي الواجبات الشرعية كاستحالؿ احلراـ. -

 .كيكفركف من باب االستهزاء بدين اهلل كالًتخيص للمستهزئُت كمحايتهم -

 للخروج على الحاكم شرطان: 

 .ن ادلسلمُت من اخلركج عليودرة اليت سبيىكِّ توفر الق - .أف يقع يف الكفر البواح الظاىر -

 

******* 
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(ُٓ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 َمىلُعظَماَمُة االِ 
 اإلمامة العظمى ىي: 

 .إليهامحل الكافة على مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم األخركية كالدنيوية الراجعة  

 :مقاصد اإلمامة تتمثل في 

 سياسة الدنيا بو.. ِ إقامة الدين.. ُ 
 :طرق انعقاد اإلمامة ىي  

 البيعة.. ّ االستتخالؼ.. ِ االختيار.. ُ
  :شروط اإلمام ىي 

 الذكورية.. ٓ احلرية.. ْ العقل.. ّ البلوغ.. ِ اإلسالـ.. ُ
 .الكفاءة اجلسمية. ٗ  الكفاءة النفسية.. ٖ العدالة.. ٕ  العلم.. ٔ
 على القوؿ الراجح. ،القرشية. ُُ عدـ احلرص على اإلمارة..  َُ
 :واجبات اإلمام ىي 
 كاجبات أساسية كتتمثل يف: -ُ

 مقاصد اإلمامة كسبق الكالـ عليها.

 كاجبات فرعية كتتمثل يف: -ِ

 استيفاء احلقوؽ ادلالية كصرفها يف مصارفها الشرعية. -

 اختيار األكفاء للمناصب القيادية كزلاسبتهم. -

 اإلشراؼ بنفسو على تدبَت األمور كتفقد أحواؿ الرعية. -

 نصح ذلم كعدـ تتبع عوراهتم.الرفق بالرعية كال -

 أف يكوف قدكة حسنة لرعيتو. -

 حقوق اإلمام ىي : 

  النصرة كالتقدير. .ِ  الطاعة يف غَت معصية. .ُ

 احلكم مدة صالحيتو لإلمامة. .ٓ بيت ادلاؿ. و يفحق .ْ         ادلناصحة. .ّ 
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(ُٔ) 
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 :مسببات العزل ىي 

 دعوة إليها.ترؾ الصالة كال .ِ الكفر كالردة بعد اإلسالـ. .ُ 
 الفسق كالظلم كالبدعة. .ْ  ترؾ احلكم دبا أنزؿ اهلل. .ّ

 نقص التصرؼ كىو على ضربُت: .ٓ

 القهر كىو على صورتُت: - ب احلىجر. - أ

 أف خيرج عليو من يستوىل على اإلمامة بالقوة. -  األىسر. -

 نقص الكفاءة كذلك بػ: -ٔ

فقد بعض األعضاء ادلتخل فقدىا  .ت الرأم كالعمل. فقد بعض احلواس ادلؤثرة يف .ب زكاؿ العقل. .أ
 بالعمل.

 الطرؽ الًسلمية  .ّ السيف كالثورة ادلسلحة. .ِ أف يعزؿ اإلماـ نفسو. .ُ: وسائل العزل ىي
 .األخرل

 أىل  .ْ  البيغاة. .ّ احملاربوف. .ِ اخلوارج. .ُ: الخارجون على األئمة ىم
 احلق.

  :اإلماـ الفاسق كاجلائر  .ّ احلاكم الكافر ادلرتد. .ِ .اإلماـ العادؿ .ُالمخروج عليهم ىم
 كالظامل.

  :اخلىراج. .ّ  اجلزية. .ِ  الزكاة. .ُموارد بيت ماؿ ادلسلمُت ىي  

 .موارد أخرلأم  .ٕ الفيء. .ٔ الغنائم. .ٓ العشور. .ْ
 

******* 
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(ُٕ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 َكاُموُ َوَأح ِفيرُ كالتَّ 
 :يدؿ عليو القوؿ أك  -إلسالـ دبا ارتكبو من اعتقاد كفر احلكم على ادلسلم باخلركج من دين ا التكفير ىو

، أك قوؿ كفر، أك فعل كفر، -الفعل ألف االعتقاد زللو القلب كال سبيل إىل معرفتو إال بالقوؿ أك الفعل 
كىذا االعتقاد أك القوؿ أك الفعل دؿ الدليل من كتاب اهلل كمن السنة الصحيحة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 ى أنو كفر، بعد ربقق الشركط كانتفاء ادلوانع يف غَت الشرؾ األكرب كادلسائل الظاىرة.عليو كسلم عل
 :شروط التكفير تنقسم إلى ثالثة أقسام 
 القسم األكؿ: شركط يف الفاعل؛ كىي أف يكوف: -

ُ. .) ا لفعلو. .ِ مكلفنا )بالغنا، عاقالن ا قاصدن  سلتارنا لو بإرادتو. .ّ متعمدن

 ط يف الفعل )الذم ىو سبب احلكم كعلتو(؛ كجيمعها: أف يكوف الفعل مكفرنا بال شبهة:القسم الثاين: شرك  -

 أف يكوف فعل ادلكلف أك قولو صريح الداللة على الكفر. -ُ

 كأف يكوف الدليل الشرعي ادلكفر لذلك الفعل أك القوؿ صريح الداللة على التكفَت أيضنا. -ِ

 كيكوف ذلك: ،ف، كذلك بأف يثبت بطريق شرعي صحيح، ال بظنالقسم الثال : شركط يف إثبات فعل ادلكل -

 أك بالبينة: شهادة عدلُت. .ِ إما باإلقرار. .ُ

 كشركط تكفَت أىل األىواء كالبدع:

 إزالة الشيبهة. .ِ  إقامة احلجة. .ُ

 :موانع التكفير تنقسم إلى ثالثة أقسام 
 األىلية( كىي قسماف:كىي اليت تعرؼ )بعوارض  ؛القسم األكؿ: موانع يف الفاعل -

 عوارض يسموهنا مساكية: كالصغر كاجلنوف كالعتو كالنسياف. -أ

 كيقابل ىذه العوارض أك ادلوانع من الشركط:

 شرط البلوغ كيقابل عارض الصغر. -ُ

 كشرط العقل كيقابل اجلنوف كالعتو. -ِ

 كشرط العمد كيقابل النسياف. -ّ



 

  ت ادلقدسبي           التوحيد كاجلهاد اللجنة الشرعية جبماعة             

 

(ُٖ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 كحىت يكوف معتربنا البد فيو من شرطُت:التأكيل،  .ِ اخلطأ. .ُعوارض مكتسبة:  -ب

 أف يكوف الدليل ادلأىكَّؿ نصِّا يف ادلسألة. - أف يكوف ميستساغ لغةن كشرعنا. -

 اإلكراه، كلو شركط: .ْ اجلهل. .ّ

 قادرنا على إيقاع ما يهدد بو، كادلكرىه عاجزنا عن الدفع كلو بالفرار. أف يكوف ادلكرًه -

 أف ال يظهر على ادلكرىه ما يدؿ على سباديو. - أنو إذا امتنع أكقع بو ما يهدد بو.أف يغلب على ظن ادلكرىه،  -

 كأف يظهر إسالمو مىت زاؿ عنو اإلكراه. - أف يكوف ما يهدد بو شلا ال طاقة للمرء بو. -

 القسم الثاين: موانع يف الفعل: -

 كوف القوؿ أك الفعل غَت صريح يف الداللة على الكفر.  .ُ

 مكفرنا. ول الشرعي ادلستدؿ بو غَت قطعي الداللة على كونأف الدلي .ِ

 القسم الثال : موانع يف الثبوت: -

كذلك بأف ال يكوف ثبت الكفر على قائلو أك فاعلو الثبوت الشرعي الذم ىو االعًتاؼ كاإلقرار، أك شهادة 
 شاىدين.

 وغ كالعقل كالعدالة(.كقد اشًتط العلماء يف قبوؿ شهادة الشاىد أربعة شركط: )اإلسالـ كالبل

 كموانع تكفَت أىل األىواء كالبدع:

 أك بلغتو لكن مل تثبت عنده. .ِ عدـ بلوغ النصوص ادلوجبة دلعرفة احلق. .ُ

 أك ثبتت كلكن عارضها معارض أكجب لو تأكيلها. .ْ  أك ثبتت كمل يتمكن من فهمها. .ّ

  طلب احلق.أك كاف رلتهدا يف .ٔ  أك عرضت لو شبهة يعذره اهلل هبا. .ٓ

 :ىناك موانع للتكفير غير معتبرة 
 اخلوؼ من قطع راتب، أك الطرد من الوظيفة، أك مصادرة بعض حظوظ دنياىم، أك منعهم من بعض قشورىا. -

 جعل الكفر باالعتقاد فقط. -  عدـ قصد الكفر. -

 ب إسالمي.كونو من احلكاـ أك العلماء أك الدعاة أك اجملاىدين أك ينتمي إىل مجاعة أك حز   -
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(ُٗ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 اذلزؿ كعدـ اجلد فال يكفر إال اجلاد. -  مصلحة الدعوة. - سوء الًتبية. -

 كوف من سيكفركف هبذا الناقض كيثر.  - عدـ ترتب األحكاـ أك العقوبة. -

 احلكاـ. كأمضلالن بتلبيس األحبار كالرىباف  وكون  -

 أك حنومها.يلتـز بعض شرائع اإلسالـ كالصالة أك اإلقرار بالشهادتُت  وكون  -

كوف ادلرتدين كأنصارىم أك غَتىم من الكفار يعتقدكف أهنم مؤمنوف أك أهنم على حق فيما يرتكبونو من   -
 ادلكفرات.

 كوف ادلرتدين كأنصارىم يتعذركف باالستضعاؼ كأهنم ال حيلة ذلم.  -

 اع يرد على معنيُت: ، كال جيب يف ادلمتنع أك احملارب ، كاالمتنتبين الموانع إنما يجب في المقدور عليو 
 األكؿ: امتناع عن العمل بالشريعة جزئيِّا أك كليِّا. -

 الثاين: امتناع عن القدرة، أم قدرة ادلسلمُت أف يوقفوه كحياسبوه كحياكموه لشرع اهلل. -

 كقد نص العلماء على أف ادلمتنع عن القدرة ال ذبب استتابتو، كيراد باالستتابة معنياف أيضنا:

 الثاين: تبُت الشركط كادلوانع قبل احلكم عليو بالردة. - ب التوبة شلن حكم عليو بالردة.األكؿ: طل -

 :قواعد التكفير 
ُ. .) ُـّ ال يستلزـي دائمنا كيفرى ادلعىُتَّ  )الرضى بالكيفًر، كيٍفره(. .ِ )الكفري العا

، كًفٍعلي  .ْ  )اعتبار الظاىر يف الكفر كاإلدياف(. .ّ (.)قىوؿي الكيٍفًر كيفره  الكيٍفًر كيٍفره

)من حلَّل حرامنا، أك حرَـّ حالالن فقد   .ٔ )الكفري العمليُّ األصغري ال ييقاؿي بو إال بقرينةو شرعيةو تدؿُّ عليو(. .ٓ
 كفر(.

 )الًعربةي باخلواتًيًم(. .ٖ  )اإلسالـي الصريحي ال يىنقيضيو إال الكيفري الصريحي(. .ٕ

ٗ. ) ا، فقد كفىرى  )من مل ييكىفِّر الكافر، أكشىكَّ يف كيٍفرًًه، فقد كىفىر(. .َُ  .)مىن كفَّرى ميسًلمن

ً، كليس كلُّ مانعو من موانًع حلوًؽ الوعيًد  .ُُ )كلُّ مانعو من موانًًع التَّكفًَت ماًنعه من موانًًع حليوًؽ الوعيًد بادلعُتَّ
كو كفر، ككل كفر تركو شرط )كل شرط لصحة اإلدياف تر  .ُِ  بادلعُتَّ مانعنا من موانًع التَّكًفًَت(.

 لصحة اإلدياف(.
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(َِ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 )كل كافر جاىل، كليس كل جاىل كافر(. .ُّ

 :ىناك أخطاء شائعة في التكفير 
 عدـ التفريق بُت الكفر ادلطلق أك العاـ كتكفَت ادلعُت، أك كفر النوع ككفر العُت. -

 التكفَت بناء على قاعدة )األصل يف الناس الكفر( ألف الدار دار كفر. -

 عدـ ذبويز الصالة خلف ادلسلم مستور احلاؿ حىت تيعرؼ عقيدتو. -

 التكفَت جملرد مدح الكفار أك الدعاء لبعضهم دكف تفصيل. -

 تكفَت من مل يبايع إمامنا معيننا. -

 حصر الفرقة الناجية يف ذبمع أك مجاعة أك حزب أك طائف معػينة من بُت عمـو ادلسلمُت. -

 الداللة ال القطعية يف التكفَت.التكفَت بالنصوص زلتملة  -

 التكفَت باألقواؿ أك األعماؿ زلتملة الداللة دكف النظر يف قصد قائلو أك فاعلها. -

 عدـ التفريق بُت شعائر الكفر كأسبابو الظاىرة، كبُت ذرائعو أك عالماتو اليت ال تكفي كحدىا للقطع بالتكفَت. -

 ـ بالكفر كإف نكص عنو ادلتهم.كاإللزا ،التكفَت بالشبهة كالظن دكف تثبت -

 إطالؽ قاعدة )من مل يكفر الكافر فهو كافر( دكف تفصيل. -

 التكفَت بادلآؿ أك بالـز القوؿ. -

 تكفَت من مات على شيء من الذنوب مل يتب منها. -

ب أك اخللط كعدـ التمييز يف التكفَت بُت ما ىو من أصل اإلدياف أك نواقضو كبُت ما ىو من اإلدياف الواج -
 ادلستحب.

 عدـ التمييز بُت اإلدياف احلقيقي )كىو الباطن( كاإلدياف احلكمي )كىو الظاىر(. -

 عدـ التفريق بُت التويل ادلكٌفر كبُت معاملة الكافر بادلعركؼ. -

 اخللط بُت التويل ادلكفر كبُت ادلداىنة احملرمة أك ادلداراة ادلشركعة. -

 تقية اجلائزة.اخللط بُت التويل ادلكفر كبُت ال -
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(ُِ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 التكفَت بدعول أف السكوت عن احلكاـ يستلـز الرضى بكفرىم كعدـ اعتبار حاؿ االستضعاؼ. -

إطالؽ حكم التكفَت كلوازمو على أزكاج كأكالد عساكر الشرؾ كالقوانُت ادلرتدين كعدـ مراعاة حاؿ  -
 االستضعاؼ.

 قدكر عليو.عدـ التفريق يف آثار التكفَت بُت الكافر ادلمتنع كبُت ادل -

 تكفَت كل من عمل يف كظائف احلكومات الكافرة دكف تفصيل. -

 عدـ التفريق بُت متابعة النظاـ اإلدارم كالتحاكم إليو كبُت التحاكم إىل التشريعات الكفرية. -

التبديلي كبُت رلرد ترؾ بعض حكم اهلل أحيانا يف عدـ التفريق بُت احلكم بغَت ما أنزؿ اهلل دبعناه التشريعي  -
 الواقعة.

 تكفَت عمـو ادلشاركُت يف االنتتخابات دكف تفصيل. -

 عدـ العذر باجلهل يف ادلسائل اخلفية. -

 تكفَت كل من خالف اإلمجاع دكف تفػصيل. -

 عدـ التفريق بُت كفر الردة كبُت كفر التأكيل. -

 ة كبُت غَتىا من ادلعاصي أك بدع الفركع.عدـ التفريق بُت البدع ادلكفر  -

 تكفَت كل من مل ييكىٌفر الطواغيت بدعول أنو مل يىكفر هبم. -

 عدـ التفريق يف أسباب التكفَت بُت الطعن يف الدين كبُت الطعن يف األشتخاص. -

 تكفَت ادلتخالفُت جملرد انتمائهم إىل مجاعات اإلرجاء. -

 

******* 
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(ِِ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

قَ ال َماِنعُ  ةِ َجْيِل َواِ   اَمُة َالُحجَّ
 :ىو عدـ العلم عما من شأنو أف يكوف عادلا بو، كاجلهل يف موضوعنا ىنا ىو عدـ العلم باألحكاـ  الجهل

 الشرعية أك بأسباهبا، كىو نوعاف:
. )ب( جهل مركب: كىو العلم بالشيء على خالؼ  )أ( جهل بسيط: كىو عدـ العلم بالشيء أصالن

 حقيقتو.

 يتصف بثالث صفات، إف انتقصت كاحدة منهن، ريفع عنو العذر  ر باجلهلالكافر اجلاىل الذم ييعذ
 باجلهل، كىي:

 أف يكوف جهلو من جهة عدـ بلوغ نذارة الرسل إليو. (ُ

 أف يكوف جهلو بنذارة الرسل عن عجزو ال ديكن لو دفعو. (ِ

 أف ال يتكلف ما ليس لو بو علم كال سلطاف أك برىاف. (ّ

 :أىل الفترة قسمان 
 فًتهتم من جهة انقطاع الرسل، كطوؿ الفًتة بينهم كبُت من أرسل إىل من قبلهم، كلكن بلغتهم نذارة تأيت -ُ

 الرسل، كىؤالء ال يعذركف باجلهل.

 تأيت فًتهتم من جهة عدـ بلوغ نذارة الرسل إليهم، كىؤالء ىم الذين يعذركف باجلهل. -ِ

 :ىناك حاالت ال ينفع معها العذر بالجهل 

 ن طلب العلم الشرعي، كعن النظر يف آيات اهلل عز كجل.اإلعراض ع -ُ

بسبب تقليده لآلباء كطاعتو ألئمة الكفر  -رغم توافرىا كسهولة طلبها  -من كاف جهلو بنذارة الرسل  -ِ
 كالضالؿ.

 من كاف جهلو بنذارة الرسل بسبب ظنو أنو على احلق كالصواب. -ّ

 ربه.من كاف جهلو بنذارة الرسل بسبب عناده كتك -ْ

 من كاف غافالن عن آيات اهلل تعاىل، منشغالن عنها بلهو احلدي ، مؤثرنا للدنيا على اآلخرة. -ٓ

 من كاف جهلو بنذارة الرسل بسبب قساكة قلبو، كما راف عليو من آثاـ كذنوب. -ٔ
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(ِّ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 :الحاالت التي يعذر بها المسلم بالجهل 

 كصوؿ العلم إليها. كجوده يف منطقة نائية يتعذر .ِ  حداثة عهده بالكفر. .ُ

 عدـ بلوغو النص الشرعي. .ْ  للنصوص. أالتأكيل اخلط .ّ

 :جهل الحال لو أقسام وأحكام 

: جهل احلاؿ يف ادلعاين كاأللفاظ كادلقاصد  ؛ يكوف يف حاالت:أكالن

 .أ ػ أف يتكلم دبا ال يعرؼ فلم يعلم ادلعٌت أك علمو كمل يقصده يف غَت الصريح

 .قلب ػ أف يتكلم دبا ال يع

 .ج ػ أف يتكلم بألفاظ صرحية لكن مع ذىاب األىلية جبنوف أك نـو أك سكر يف باب الديانة كالقضاء

 يف ىذه احلاالت الثالثة ييعذر اإلنساف كال ييؤاخذ.

 ثانينا: جهل احلاؿ يف األشتخاص:

نو يلتبس بشرط أ ،جهل حالة ىذا الشتخص أنو كافر أك مشرؾ أك منافق أك زنديق أك مرتد كظنو عكسو :أم
 أك يوجد من ادلعتربين من يلٌبس على الناس أف ىذا الشتخص مسلم. ،أمره لكونو يظهر اإلسالـ

 ييشًتط يف جهل األشتخاص شرطاف:

الط الشتخص الذم كقع يف الكفر سلالطة ظاىرة ال  -ِ  التباس احلاؿ. -ُ أف يكوف شلن خيي
 باطنة.

 كيكوف اجلهل يف األشتخاص يف حاالت:

ره لعدـ ثبوت الكفر عليو، فلم تقم أدلة تثبت كفره، فالكفر ىنا غَت ثابت بيقُتو لعدـ كجود ػ بالتباس أم ُ
 األدلة.

 ػ قامت أدلة خفية يعلمها اخلاصة كادلتخالطُت لو دكف غَتىم.ِ

 لكوهنم يتعمدكف إخفاء ردهتم ككفرىم كادلنافقُت. .ّ

كلو علم  ،كال يعلم كقوعو يف الكفر أصالن ، فيو الظنػ يكوف االلتباس من جهًل حالًو ككاقعو، فييحًسن اإلنسافي ْ
 ذلك لكٌفره.



 

  ت ادلقدسبي           التوحيد كاجلهاد اللجنة الشرعية جبماعة             

 

(ِْ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 .تنبيو: الكالـ عن جهل احلاؿ يف غَت الشرؾ األكرب كادلسائل الظاىرة -

 :سم بو األعذار اليت سبنع من نزكؿ  الحجة ىي الدليل أك الربىاف الذم بو يندفع العجز أك اجلهل، كربي
 العذاب كالوعيد بصاحبها.

 .حجة الفطرة .ْ .حجة ادليثاؽ .ّ  .السٌُّنة .ِ .القرآف الكرمي .ُة بػ: كتقـو احلج

 .حجة اآليات اليت أكدعها اهلل تعاىل يف الكوف كيف أنفسنا .ٓ

 كىذه الصفة تيستوىف بشرطُت:؛ على كجو ديكنو بو فهمها ىو أف تبلغ ادلكٌلف :صفة إقامة الحجة 
 .وف احلجة مفٌصلة ميبػىٌينةأف تك. ِ  .أف تصل احلجة للميتخاطب بليغتو. ُ

 :صفة من يُقيم الحجة 

يلـز أف يكوف ذا سلطاف إال إذا كاف سيًتتب على  الذم يقيم احلجة ىو الواحد، العامل، العدؿ، ادلعركؼ، كال
 .إقامة احلجة استيفاء عقوبة يف دار اإلسالـ

 :صفة من تُقام عليو الحجة 

رب احلجػة قائمػة عليػو دبجػرد سبكنػو مػن طلبها ال حبقيقة بلوغها إف ادلكلف ادلتخاطب باحلجة عػذره ينقطػع كتعتػ
 كمن جهة التمكن نتكلم يف مسألتُت:، إليو

 كالتمكن لو شرطاف:؛ : صفة التمكن من طلب العلمكىلاأل

 مػن جهػة ادلكٌلف: كىػو شػرط سػالمػة اآلالت اليت يستطيػع أف يصػل هبا إلػى اخلطػػاب كيفهمػػو. .ُ

جهة احلجة الرسالية )أم العلم الشرعي(: فشرط التمكن أف يكوف ىذا العلم متيسرنا موجودنا ديكن كمن  .ِ
 للمكلف الوصوؿ إليو.

 : أحواؿ ادلتمكن من طلب العلم:ةثانيال

ا يفتيػو ؛ احلاؿ األكؿ: أف يسعى يف طلب العلم الواجب كيدركو كمػن حػق السػعي أنو جيػب عليػو إذا مل جيػد أحػدن
 ده أف يرربػل إىل حيػ  جيد من يفتيو، فإذا كيجد من يقيم عليو احلجة فهذا قد أدل كاجبو كأدرؾ احلق.ببلػ

فهذا مقٌصر، مفٌرط، ميعرض عن احلق، غَت معذكر جبهلو، كىو ؛ احلاؿ الثانية: أال يسعى يف طلب العلم الواجب
 آمث.

 .احلاؿ الثالثة: أف يسعى يف طلب العلم الواجب كيدرؾ بعضو
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(ِٓ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 إذا سعي حق السعي كمل جيد من يقيم عليو احلجة فلو حاالف:ف

إذا مل يدرؾ احلق فيما يتعلق بالتوحيد فحكمو حكم غَت ؛ فكمل جيد إال من يدٌلو على الباطل ىسع األكؿ:
ادلتمكن الذم مل تبلغو حجة يف الدنيا كخيترب يـو القيامة، أما من مل يدرؾ احلق يف بعض األحكاـ غَت التوحيد 

 سعيو، فهذا ال إمث عليو باتفاؽ العلماء. مع

كندرة من يعرفو أك يدؿ عليو، فهذا ناجو قد  ،لنقص العلم باحلجة الرسالية ؛سعى كمل يدرؾ إال بعض احلق الثاين:
 .أدل كاجبو

  إذ يكفي لقياـ احلجة على احملجوج أف تصلو بلغة يفهم مدلوالت اخلطاب قياـ احلجة غَت فقهها كالتزامها؛
 .يراد منو، سواء عقل اخلطاب كفقهو كالتزمو أك أنو مل يعقلو كمل يفقهوكما 

 :شروط قيام الحجة في الشرائع 

 .القدرة على العمل .ِ  التمكن من العلم. .ُ 
 :موانع قيام الحجة في المسائل الظاىرة 
 ضر ترمجاف.عدـ الفهم لكونو مل يفهم اخلطاب كمل حي - عدـ التمييز كالصغَت أك اجلنوف أك الصمم. -

 مل تبلغو كاجبات الدين.ك من نشأ يف بالد كفر  - حدي  العهد باإلسالـ كمن نشأ يف بادية بعيدة. -

 :موانع قيام الحجة في المسائل الخفية 

 عدـ العلم بداللة النص.. ِ اجلهل.. ُ 
 عدـ ادلعاندة. -. ْ عدـ فهم احلجة.. ّ

 

******* 
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(ِٔ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 لدَِّيارِ َكاُم اَ َوَأح َبرَاءُ َوال َوََلءُ ال
 :ىو النصرة كاحملبة كاإلكراـ كاالحًتاـ كالكوف مع احملبوبُت كمتابعتهم ظاىرنا الوالء. 

 :ىو البعد كاخلالص كالعداكة بعد اإلعذار كاإلنذار والبراء. 

  :ثالث مراتب:مراتب الوالء 
 لوالء للطائفة ادلنصورة.ا :الثالثة الوالء ألىل السنة كاجلماعة. :الثانية الوالء جلماعة ادلسلمُت. :األكىل

 ثالث مراتب:مراتب البراء : 

 الرباءة من عمل أىل البدعة كالفرقة. :الثانية الرباءة من الكفار كادلشركُت. :األكىل

 الرباءة من عمل العصاة من أىل السنة كاجلماعة. :الثالثة

 :المواالة نوعان 

 ك ادلواالة ادلطلقة: كىذا كفر أكرب، كىو أربعة أنواع:ييسمى بادلواالة الكربل، أ التويل كىو: ماالنوع األكؿ:  -

 تويل موافقة.. ْ تويل ربالف.. ّ تويل نصرة كإعانة.. ِ زلبة الكفار لدينهم.. ُ

 ، كليس كما يقوؿ أىل اإلرجاء.االعتقادككل ىذه األنواع األربعة يكفر دبجرد فعلها، دكف النظر إىل 

 ادلواالة: كىي قسماف:النوع الثاين:  -

قبل ىذا، كأحيانا تسمى ادلواالة الكربل أك العظمى أك العامة  ىاكىو األقساـ اليت ذكرنا قسم يسمى التويل: -
 أك ادلطلقة، كىذه كلمات مًتادفة للتويل.

 ىم عماالن ذكىي كل ما فيو إعزاز للكفار من إكرامهم أك تقدديهم يف اجملالس أك ازبا مواالة صغرل أك مقيدة: -
 .ذا معصية، كمن كبائر الذنوبكحنو ذلك، فه

 :مرجئة العصر يقولون أن مواالة الكفار ومظاىرتهم تنقسم إلى 
 مظاىرهتم كمواالهتم يف الظاىر مع حبهم كمودهتم يف الباطن، كىو النوع ادلتخرج من ادللة ادلكفر. -ُ

 من كبائر الذنوب.مظاىرهتم كمواالهتم يف الظاىر دلصلحة الشتخص كخوفو على نفسو، كىذا النوع كبَتة  -ِ

 مواالهتم كمظاىرهتم دلصلحة ادلسلمُت، كدرء الشر كالفتنة عنهم كىذا النوع جائز. -ّ

 كال ريب أف ىذا التقسيم خطأ تنقضو نصوص الكتاب كالسنة، كسلالف لكالـ أئمة العلم.
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(ِٕ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 :صور التولي المكفِّر ىي 

 ماذلم، كسبٍت انتصارىم على ادلسلمُت.مودهتم ألجل دينهم، كسلوكهم، كالرضا بأع -  التويل ادلطلق. -

 اعتقاد مساكاهتم بادلسلمُت، كأف ادلسلمُت ال ميزة ذلم. -  طاعتهم يف أمور التشريع. -

 الوثوؽ هبم، كائتماهنم دكف ادلسلمُت. - التزلف إليهم لكسب رضاىم، كزلبتهم. -

 نصرهتم كمساعدهتم على حرب ادلسلمُت. -

 ساننا يف قضايا التوحيد كالعبادات، ككذلك التشبو ادلطلق هبم.التشبو هبم إعجابنا، كاستح -

 مشاركتهم يف أعماذلم الدينية كطقوسهم على سبيل اجملاملة، كاالستغفار دلوتاىم. -

 :صور المواالة غير المكفرة ىي 

 مداىنتهم كالتذلل ذلم، كمالينة احلربيُت منهم. -  ازباذىم بطانة. -

 الدخوؿ يف سلطاهنم بدكف حاجة، كال اقتضاء مصلحة عامة. -  شأهنم. ادلبالغة يف تعظيمهم كرفع -

اإلقامة عندىم دلن ال يستطيع إعالف دينو مع قدرتو  -  التشبو هبم يف أخالقهم كشعائرىم. -
 على اذلجرة.

 .هتنئتهم بشعائر الكفر ادلتختصة هبم كاألعياد -

 :الفرق بين المداىنة والمداراة 

ب هلل من الغَتة، كاألمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، كالتغافل عن ذلك، لغرض دنيوم، ادلداىنة: ىي ترؾ ما جي
 .كىول نفساين

كادلداراة: ىي درء الشر ادلفسد بالقوؿ اللُت، كترؾ الغلظة، أك اإلعراض عنو، إذا خيف شره، أك حصل منو أكرب 
 .شلا ىو مالبس

 :الفرق بين التولي المكفِّر والتقية الجائزة 

ويل ادلكفر: ىو نصرة الكفار كمظاىرهتم على ادلوحدين باللساف أك بالسناف، أك تويل كفرىم كشركهم كإعانتهم الت
 .[ُٓ]ادلائدة:  {كىمىٍن يػىتػىوىذلَّيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيمٍ }كقد قاؿ تعاىل فيو: ؛ عليو
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(ِٖ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

[، ِٖ]آؿ عمراف:  { أىٍف تػىتػَّقيوا ًمنػٍهيٍم تػيقىاةن ًإالَّ }أما التقية؛ فهي جائزة للمسلم إف خاؼ الكفار، كما قاؿ تعاىل: 
كىي احلذر من الكفار بإخفاء ادلعاداة، كمداراهتم حاؿ اخلوؼ منهم بشرط أف ال يعينهم على كفر أك يتوالىم أك 

 يرتكب شيئنا من ادلكفرات.

 :معاملة الكافر لها ثالث حاالت 
 "، فكل ما دؿ الدليل على أنو كفر كردة فهو من ىذه احلالة."التويل كىيمعاملة مكٌفرة سلرجة عن ادللة:  :األكىل

"ادلواالة"، فكل ما دؿ الدليل على ربرديو كمل يصل ىذا التحرمي إىل الكفر كىي معاملة زلرمة غَت مكٌفرة:  :الثانية
 فهو من ىذه احلالة.

 جوازه.معاملة جائزة: كىي غَت داخلة يف ادلواالة، كىي ما دلت األدلة على  :الثالثة

  البد فيها من التفريق بين ثالثة أمور:معاملة الكفار 
 فهذا البد منو للمسلم، فوجود عداكة الكفر كأىلو يف قلبو من مقتضيات اإلدياف. األكؿ: كجود العداكة:

 فهذا من كاجبات التوحيد، كشركط استقامة اإلسالـ. الثاين: إظهار العداكة:

ذا: تشريع مودة الكفار كتسويغها، كإلغاء عداكهتم كبغضهم مطلقنا، فهذا كفر كادلقصود هب الثال : إلغاء العداكة:
 كردة.

 بالكافر تجوز بشروط: االستعانة 
 أال ييستعاف بو على باطل.. ِ ، كعند غياب من يسد ىذه الضركرة من ادلسلمُت.ةعند الضركر . ُ

 و الضعيف كادلسلم ىو القوم.أف يكوف الكافر ادلستعاف بو ى. ْ يف قتاؿ. االستعانةأال تكوف . ّ

 يف مواطن كضيعة ال تشكل خطرنا على ادلسلمُت كأمنهم. االستعانةأف تكوف . ٓ

 مشركطة بشرط باطل. االستعانةأال تكوف ىذه . ٔ

 :معنى دار اإلسالم ودار الكفر 
ـي اإلسالـ كالغلبةي كالقوة كالكلمةي فيه كإف كاف أكثر  ،ا للمسلمُتدار اإلسالـ: ىي كلُّ بلدو أك بقعةو تعلوىا أحكا

 سكاف ىذه الدار من الكافرين.

ـي الكفر كالغلبةي كالقوة كالكلمةي فيها للكافرين كإف كاف أكثر  ،كدار الكفر: ىي كلُّ بلدو أك بقعةو تعلوىا أحكا
 سكاف ىذه الدار من ادلسلمُت.
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(ِٗ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

  :مناط الحكم على الدار 

 ا.نوع األحكاـ ادلطبقة فيه .ِ  القوة كالغلبة.. ُ
 ال دخل لديانة أكثرية السكاف يف احلكم على الدار.ف -

 كال دخل لظهور شعائر اإلسالـ أك الكفر يف احلكم على الدار. -

 كال دخل ألىمػٍن فريق من السكاف يف احلكم على الدار. -

 :األقسام الفرعية لدار الكفر 

 من جهة كوف الكفر فيها قددينا أك طارئنا، تنقسم إىل:

 دار الردة. .ّ دار الكفر الطارئ. .ِ ر األصلي.دار الكف .ُ

 كمن جهة عالقتها بدار اإلسالـ، تنقسم دار الكفر إىل:

 دار العهد. .ِ  دار احلرب. .ُ

 كمن جهة أمن ادلسلم على نفسو فيها، تنقسم دار الكفر إىل:

 دار الفتنة. .ِ دار األمن. .ُ

 :األقسام الفرعية لدار اإلسالم 

 . دار أىل الذمَّة.ّ  ار الفسق..دِ  .دار البغي.ُ

 

 

******* 
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(َّ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 ِعََلَقاُت الدَّْوِليَّةُ َوال ِيْجَرةُ ال
 ىي اخلركج يف سبيل اهلل من دار الكفر إىل دار اإلسالـ، كمن دارو شديد الفتنة إىل دارو أقل منو  :الهجرة

 .فتنة

  الهجرة نوعان:و 

 ما هنى اهلل تعاىل عنو. ىجر ادلعاصي كالذنوب كاآلثاـ، ككل .ِ  ىجرة مكانية. .ُ 
 :الهجرة تنقسم إلى قسمين 
 اذلجرة من أرض البدعة.ب.  اذلجرة من أرض الكفر.أ.  ىجرة ىرب كىي أنواع: -ُ

 اذلجرة من أرض يتأذل فيها ادلسلم يف بدنو.د.   اذلجرة من أرض غلب عليها احلراـ.ج. 

 جرة من أرض يتأذل فيها ادلسلم يف مالو.اذلك.  اذلجرة من أرض خوؼ من األمراض باستثناء الطاعوف.ق. 

 ىجرة للجهاد.ب.  ىجرة للحج.أ.  ىجرة طلب كىي أنواع: -ِ

 ىجرة لزيارة أخ يف هلل.د.   ىجرة للمساجد الثالثة.ج. 

 ىجرة لطلب العلم.ك.  ىجرة إىل الثغور للمرابطة كتكثَت سواد اجملاىدين.ق. 

 ىجرة للتجارة.ط.   ىجرة للمعاش.ح.   ىجرة للعربة كالًعظة.ز. 

 :بواعث وغايات الهجرة ىي 
 سالمة النفس. .ِ  سالمة العبادة كالدين. .ُ

 الدعوة إىل اهلل تعاىل. .ْ  تقوية ادلسلمُت كإضعاؼ ادلشركُت. .ّ

 :أحكام الهجرة 

 . ىجرة زلرمة.ْ . ىجرة غَت كاجبة كال مندكبة.ّ  . ىجرة مندكبة.ِ . ىجرة كاجبة.ُ

 :العالقات الدولية 

سَتة ادلسلمُت يف ادلعاملة مع ادلشركُت من أىل احلرب كمع أىل العهد منهم من ادلستأمنُت كأىل ي ى 
 .كمع أىل البغي ،كمع ادلرتدين ،الذمة

سالـ أك عقد صلح أك ذمة أك اإلاألصل يف عالقة دار اإلسالـ بدار الكفر ىي احلرب، أما السِّلم فال يكوف إال ب
 أماف.
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(ُّ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 السياسة الشرعية:  

العمل إلقامة دين اهلل يف األرض، كإصالح أحواؿ الناس يف أمور دينهم حىت تكوف كلمة اهلل ىي العليا،  ىي
كيقاـ العدؿ بُت الناس، كربكم شريعة اإلسالـ يف مجيع شؤكف احلياة، كإصالح أحواؿ الناس يف أمور 

 .دنياىم، كتدبَت شؤكف معاشهم

 

 

******* 



 

  ت ادلقدسبي           التوحيد كاجلهاد اللجنة الشرعية جبماعة             

 

(ِّ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 َنِوَعةٌ َمَواِضيُع ُمَتَفرَِّقٌة َوُمتَ 
 :حكم االستعانة واالستغاثة واالستعاذة بالجن 

 إف استعنت هبم كاستغثت يف شيء ال يقدر عليو إال اهلل فذا شرؾ أكرب. -

 :على قولُت فهذا اختلف فيوعليها إذا استعنت هبم كىم يسمعونك عن حضور لكن يف األمور اليت يقدركف ك  -

 فقد كاف اجلن خيدمونو. ،سليماف عليو الصالة كالسالـلفعل  ؛األكؿ: أنو جيوز يف األمور ادلباحة

 كىو الذم سبيل إليو النفس. ،ا للذريعةالثاين: أنو ال جيوز يف األمور ادلباحة سدِّ 

 :مخاطبة الجن قسمان 
 القرائن، كمتخاطبة ادلصركع، فهذا جائز. بإحدلأف تكوف سلاطبة عن حضور معلـو  -ُ

.أما إذا مل يكن عن حضور كال قرا -ِ  ئن، فال شك أنو حيـر

 :حكم إتيان الساحر فيو تفصيل ألنو على أحوال، وكل حالة لها حكم 

 األكىل: أف يأيت إليو كىو يعتقد أنو يعلم الغيب، أك يسألو عن ادلغيبات، فهذا كفر أكرب.

 أكرب. الثانية: أف يذىب كينفذ ما قاؿ كما طيلب منو من الذبح لغَت اهلل أك االستغاثة باجلن، فهذا كفر

 الثالثة: أف يأيت إليو كال يعتقد علمو بالغيب كال طاعتو يف الشرؾ، كإمنا يأيت إليو حلل سحر فيو. كىذا بشرط:

 كال يذبح أك يستغي  بغَت اهلل أك أم شرؾ. .ِ أال يصدقو بغيب. .ُ

 ع فيو خالؼ:كىذا كق؛ كأف يعتقد بطالف السحر كالسحرة كيكفر هبم، كإمنا أتى إليو ضركرة حلل السحر .ّ

فادلذىب احلنبلي يركف أنو جيوز ضركرة، كلكن ىذا القوؿ يف غاية الضعف؛ بل إنو ال جيوز؛ بل ىو حراـ كمن 
 ادلهلكات، كلكن ال نقوؿ بأنو يكفر كفرنا خيرجو من الدين لوجود اخلالؼ.

كيعتقد بطالف السحر  كال يذبح أك يفعل شركنا، ،كىو ال يصدقهم بالغيب ،أف يأيت جملرد الفرجة كالًتفو -ْ
 .كالسحرة، فهذا يعترب حرامنا كمن كبائر الذنوب

 :سؤال العراف ينقسم إلى قسمين 
ا مباحنا، كىذا كبَتة من  .ُ ا أك عالجن سؤاؿ رلرد ليس معو تصديق الدعائو الغيب، كإمنا يسألو أمرنا مباحن
 .كبائرال



 

  ت ادلقدسبي           التوحيد كاجلهاد اللجنة الشرعية جبماعة             

 

(ّّ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 أف يسألو كيصدقو كىذا أقساـ: .ِ

 أنو يعلم الغيب ادلطلق، فهذا كفر سلرج عن الدين.األكؿ: أف يسألو كيصدقو 

 الثاين: أف يسألو كيصدقو أنو يعلم غيب ادلستقبل، فهذا كفر سلرج عن الدين.

 الثال : سؤالو مع التصديق بأنو يعلم الغيب النسيب، فيعلم الضالة كاجملهوؿ، كىذا فيو ثالثة أقواؿ:

 ىو كفر دكف كفر، كىذا ركاية عن أمحد. أنو هبذا التصديق ال خيرجي من الدين، كإمنا .ُ

 .التوقف، كىذا ىو أشهر الركايات عن اإلماـ أمحد .ّ  أنو كفر سلرج عن الدين. .ِ

 كضابط التصديق ثالثة أشياء:

 األكؿ: التصحيح دلا قاؿ كادلوافقة عليو، كىذا تصديق اللساف.

 الثاين: االرتياح دلا قاؿ كاالطمئناف بو، كىذا تصديق القلب.

 الثال : العمل بقولو؛ ألف العمل جزء من التصدؽ، كىذا تصديق اجلوارح، فإف فعل أم كاحد منها فقد صدقو.

 :من وسائل التكهن وادعاء علم الغيب 

 قراءة الفنجاف. .ِ ما يسمى بقراءة الكف. .ُ
 ما ييسمى )أنت كحظك( أك )اعرؼ برجك(. .ٓ فتح الكتاب. .ْ قراءة النار. .ّ

 ل: كىي ادلقصودة بقوؿ ابن عباس يكتبوف )أبا جاد( كىو على قسمُت:حساب اجليمٌ  .ٔ

 تعلم اجلمل للقراءة كاحلساب كالرياضيات، فهذا جائز. -أ

رب عن طريق اجلمل بادلغيبات، كىذا النوع يفعلو الكهاف لبياف مستقبلك كسعادتك كشفائك. -ب  أف خيي

 ىناك مسائل واقعية ىي من باب التطير: 

قوذلم للمسافر: )على الطائر ادلأموف( فهذه من لوثة  .ِ   يا طَت( للشيء اجلديد.قوذلم: )خَت .ُ
 التطَت.

 قوذلم: )الطَت األخضر ترل يا زينة، كالطَت األسود ترل يا شينة(، كىذا من التشاـؤ باأللواف. .ّ



 

  ت ادلقدسبي           التوحيد كاجلهاد اللجنة الشرعية جبماعة             

 

(ّْ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

رل، فهي عالمة كإذا شعر حبكة يف يده اليس .ٓ ككذلك إذا شعر حبكة يف يده اليمٌت، فهي عالمة خَت. .ْ
 شر.

 ككذلك التشاـؤ يف بلد أك بيت. .ٕ  ككذلك إذا طنت أذنو، استدؿ على أهنا عالمة شر. .ٔ

 كذلك تشاـؤ اآلباء إذا مسوا أبناءىم بأمسائهم، كيقوؿ: إهنا من عالمة قرب موتو.  .ٖ

 ككذلك حركة العُت أك رفٌة العُت، فيقولوف يف اليمُت: خَت، كيف اليسرل: شر. .ٗ

. ةبعض أىل التجار  .َُ  يبيع أكؿ النهار بأم سعر كال يرد أكؿ زبوف، فإذا رده فيسمى ىذا اليـو شـؤ

 إذا رأل نعالن على نعلو، فإنو يتفاءؿ بالسفر، كإذا كقع ركث طائر على ثوبو، فإنو يتشاءـ يف السفر. .ُُ

ة، فإذا فتحوا ككجدكا آية كمن ذلك ما يسمى بفتح اآلٌم، فهم يفتحوف ادلصحف كيتفاءلوف يف أكؿ آي .ُِ
 يتشاءموف. رمحة أك جنة تفاءلوا كسافركا، كإذا رأكا آية نار أك عذاب فإهنم

  أحاديث بني إسرائيل على ثالثة أقسام:من موقفنا من أخبار الفلكيين والجغرافيين مثل الموقف 
 ما كاف منها سلالفنا للشرع، فهذا ييكذب كال جيوز تصديقو. .ُ

 ا للشرع، فهذا يصدؽ؛ ألنو قوؿ الشرع.ما كاف موافقن  .ِ

ما ال خيالف الشرع كال خيالف العقل كمل يرد فيو شيء بالشرع ما ييصدقو، فهذا مثل أحادي  بٍت إسرائيل ال  .ّ
 تيصدؽ كال تيكذب. إال إف دلت القرائن على صدقها فال مانع.

 :الرحم يقصد بها: القرابة، وىي على حدودىا كالتالي 
 ع: فركع اإلنساف، كىم أبناؤه كأبناء أبنائو كأبناء بناتو، فهؤالء رحم جيب كصلهم.األكؿ: الفرك 

الثاين: األصوؿ: كىم اآلباء كاألمهات كاألجداد كاجلدات كإف علوا من جهة األـ أك من جهة األب، كىؤالء 
 ىذاف القسماف يسموف: الرحم القريب.ك  جيب كصلهم أيضنا.

 الثال : احلواشي: كىم قسماف:

 فركع األب أك األـ: كىم األخوة كأبناؤىم كإف نزلوا، كىؤالء جيب صلتهم. -ُ

 فركع اجلد كاجلدة: كىم األعماـ كالعمات كاألخواؿ كاخلاالت كأبناؤىم، كىؤالء جيب صلتهم. -ِ

 كىذاف القسماف يسموف: الرحم ادلتوسطة.
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(ّٓ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 ء رحم جيب صلتهم.يك كأعماـ أمك كأبناؤىم، كىؤالبالرابع: فركع جد األب: كىم أعماـ أ

كىذا القسم يسمى: الرحم البعيد، كىم منتهى حد الرحم، أما ما بعد ذلك فال جيب صلتهم، كلذلك فحد 
 .اإلنساف امسو الرابع

 :ناسبات.ادلحضور ادلناسبات ذلم كالعيد ك  -ّ الزيارة. .ِ السالـ كىو أقلها. .ُ أنواع الصلة 
النفقة عليهم، كمنها ما ىو كاجب كمنها  .ٔ     اإلىداء إليهم. .ٓ  عيادة مريضهم. .ْ

 ما ىو مستحب.

 البشاشة يف كجوىهم، إىل غَت ذلك. .ٗ كف األذل عنهم.  .ٖ مساعدة زلتاجهم. .ٕ

 :الطاعات الظاىرة على اجلوارح، فإف ترؾ الطاعات الظاىرة على اجلوارح يلـز منو  معنى جنس العمل ىو
دلقدار ادلطلوب من العمل لكي ينجو صاحبو كيكوف مسلمنا ىو ربقيق انتفاء األعماؿ القلبية أك الباطنة، كا
 التوحيد باطننا كظاىرنا، كإقامة الصالة.

 للتخوارج أصوؿ كعالمات عيرفوا هبا:؛ أصول الخوارج 
لدكف أصحاهبا يف النار. ،منها: أهنم يكفركف بكبائر الذنوب اليت ىي دكف الكفر كالشرؾ -  كخيي

 العباد بادلتشابو، كما يف قضية التحكيم.كمنها: أهنم ييكفركف  -

 كمنها: أهنم يضعوف السيف يف أىل القبلة من ادلسلمُت، فيقتلوف أىل اإلسالـ كيًتكوف أىل األكثاف. -

 كمنها: أهنم يركف اخلركج على أئمة ادلسلمُت كحكامهم فيما ال جيوز اخلركج عليهم من أجلو. -

 .كمنها: اجلرأة على احلق يف الباطل -

 كمنها: اجلهل، كمن جهلهم أهنم ينطلقوف إىل نصوص قيلت يف الكافرين فيحملوهنا على ادلؤمنُت. -

  هم فيهاأك جيل مجيعهم وفيشًتكحبي   ضوابط في فرق المرجئة:ىناك: 
 عامة فرؽ ادلرجئة تيدخل أعماؿ القلوب يف اإلدياف.ف -

 فعل الطاعة كيقتضي ذلك، لكنها تنازع ىل يستلـز ادلرجئة ال تنازع يف أف اإلدياف الذم يف القلب يدعو إىل -
 الطاعة.

كافقت طوائف ادلرجئة أىلى السنة يف أف اإلدياف الذم ينفع يف الدارين البد فيو من اعتقاد القلب، كقوؿ  -
 اللساف، كعمل اجلوارح.



 

  ت ادلقدسبي           التوحيد كاجلهاد اللجنة الشرعية جبماعة             

 

(ّٔ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

  ينفي الوعيد بالكلية.ال ييعرؼ ميعىُتَّ  -

 هم كبعض غالهتم يف صحة اإلدياف عدـ اإلتياف دبا ىو ميكفر.يشًتط كثَت من ادلرجئة فقهائهم كمتكلمي -

 اتفقت فرؽ ادلرجئة على أف اإلدياف شيء كاحد ال يتبعض كال يتجزأ كىذا أصل ضالذلم. -

 .كافقت ادلرجئة أىلى السنة يف القوؿ بالزيادة كالنقصاف من جهة األعماؿ الظاىرة -

 :عالمات مرجئة العصر 
 امل كرلادلتهم عنهم باستماتة عجيبة، كاالعتذار ذلم بكل شيء.دفاعهم عن طواغيت الع -

أكصاؼ اخلوارج بحقدىم البليغ، البٌُت يف حلن قوذلم على أىل السٌنة كاجلماعة احلقيقٌيُت، حي  يصفوهنم  -
 الغالة.ك 

 عيد.يينزلوف النصوص الواردة يف ادلسلمُت خصوصا على الكافرين كادلرتٌدين، كخيلطوف بُت الوعد كالو  -

 .يعادكف اجلهاد يف سبيل اهلل معاداة شديدة، كيشًتطوف لقيامو شركطنا ما سبقهم إليها أحد -

 .حياهتم كجهلهم الشديد بعادلهم الذم يعيشوف عالة عليو، بعدىم الرىيب عن كاقع -

 :منكرات المدارس 
 الوطٍت أك للعلم. الوقوؼ للسالـ. ّ التصوير.. ِ طلب العلم لغَت اهلل )للشهادة أك الوظيفة(.. ُ

 االحتفاالت البدعية )اليـو الوطٍت، يـو األرض، يـو العماؿ، يـو ادلعلم...كغَتىا(.. ْ

 .ادلناىج )كىي مناىج عىلمانية بكل ما ربملو الكلمة من معٌت(.  ٔ  اخللطة الفاسدة.. ٓ

 

******* 



 

  ت ادلقدسبي           التوحيد كاجلهاد اللجنة الشرعية جبماعة             

 

(ّٕ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 َالنَِّصْيَحُة َالنَِّفيَسةُ 
 أسس ىي:أربعة لنصيحة عبارة عن ا 
 أمهها:ك  : ضركرة االىتماـ بالعمل اجلماعي كمتطلباتو:ؿاألك 

 .االنضباط .ّ .السرية .ِ .التنظيم .ُ

 كمن معامل العمل اجلماعي كالتعاكف بُت اجلماعات السلفية اجلهادية:

 ضبط اخلالؼ دبنهج السلف.. ّ التعدد يف تكامل ال تعارض.. ِ  كحدة األصوؿ.. ُ

 جعية الشرعية.: ضركرة توحيد ادلر األساس الثاين

 : ضركرة التواصل بُت اجلماعات اجملاىدة.األساس الثال 

 ضوابط ادلنهج ادلطلوب: األساس الرابع:

 ال عصمة لغَت األنبياء. .ِ احلق ييعرؼ بنفسو ال بالرجاؿ. .ُ

 كلو كاف صاحبو معذكرنا. اخلطأال قدكة يف  .ْ  ال تالـز بُت اخلطأ كاإلمث. .ّ

 ؼ يف الرأم كاختالؼ القلوب.ال تالـز بُت اخلال .ٓ

 يطول كال يركل. ،كالـ اخلصـو كاألقراف ال ييعبأ بو. ٕ  اخلطأ ييقدر بقدره. .ٔ

 ا.اذلجر البد أف يكوف شرعيِّ  .ٗ  الظلم ال يسقط األخوة اإلديانية. .ٖ

 

 

******* 
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(ّٖ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 

 اْلَخاِتَمُة َنْسَأُل َاهلَل ُحْسَنَيا
 كبعد.....

 - اأك قصور  اغرمو، فإف كجدت فيو نقص سلتصريولك غنمو كعلى  ،ُت يديكب تختصرأخي ادلوحد ىا ىو ادل
 فالدين النصيحة. ،كنبهنا ذلذا النقص أك القصور ،فادعي لنا خبَت -كىذا طبع البشر 

لكي ينهضوا  ؛مسامهة منا يف نشر ىذا ادلنهج بُت أكساط الشباب تختصرسأؿ اهلل تعاىل أف يكوف ىذا ادلنك 
 ن نيًصر بالشباب.لنصرة دينهم، فالدي

 كباهلل تعاىل التوفيق

 كصلى اهلل على سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو كسلم.  
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(ّٗ) 

 اْلُمْخَتَصُر اَْلَمِتيُن لِـُتْحَفِة اَْلُمَوحِِّدينَ 
 

 َىِذِه َدْعَوتَُنا
  اذلجرة إىل اهلل بتجريد التوحيد، كالرباءة من الشرؾ كالتنديد، كاذلجرة إىل رسولو صلى اهلل عليو كسلم  إىلدعوة

 بتجريد ادلتابعة لو.
 ر التوحيد، بإعالف أكثق عرل اإلدياف، كالصدع دبلة اخلليلُت زلمد كإبراىيم عليهما السالـ، دعوة إىل إظها

 كإظهار مواالة التوحيد كأىلو، كإبداء الرباءة من الشرؾ كأىلو.
  دعوة إىل ربقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت باللساف كالسناف، إلخراج العباد من عبادة العباد إىل

 العباد، كمن جور ادلناىج كالقوانُت كاألدياف إىل عدؿ كنور اإلسالـ.عبادة رب 
  دعوة إىل طلب العلم الشرعي من معينو الصايف، ككسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار

 كالرىباف الذين أفسدكا الدين، كلبَّسوا على ادلسلمُت.
 وأحبار سوء ورىبانها  وىل أفسد الدين إال الملوك

  ًذًه } :سبيل اجملرمُت، كل اجملرمُت على اختالؼ مللهم كحنلهم استبانةة إىل البصَتة يف الواقع، كإىل دعو قيٍل ىى
ًبيًلي أىٍدعيو ًإىلى اللًَّو عىلىى بىًصَتىةو أىنىا كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت كىسيٍبحىافى اللًَّو كىمىا أىنىا ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى   [.َُٖ]يوسف:  {سى

 د اجلاد على كافة األصعدة للجهاد يف سبيل اهلل، كالسعي يف قتاؿ الطواغيت كأنصارىمدعوة إىل اإلعدا، 
 لتحرير ادلسلمُت كديارىم من قيد أسرىم كاحتالذلم. ؛كاليهود كأحالفهم

  كدعوة إىل اللحاؽ بركب الطائفة الظاىرة القائمة بدين اهلل، الذين ال يضرىم من خالفهم كال من خذذلم
 .حىت يأيت أمر اهلل
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